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L’AJUNTAMENT 
INFORMA

Arenys de Munt ha assolit un Arenys de Munt ha assolit un 
rècord del 81,79% en la rècord del 81,79% en la 
recollida selectivarecollida selectiva

Cal tenir en compte la importància de 
separar correctament totes les 
fraccions i reduir la generació de residus.

Es recorda que els envasos de vidre 
(ampolles i pots sense tapa) són 
l’única fracció que es recull de forma 
selectiva en contenidors a tot el 
poble. L’horari permès per dipositar 
el vidre és només entre 9 i 21 h.

Des de l’1 de febrer del 2022 s’ha ampliat la recollida d’orgànica tots els 
dijous de l’any; la recollida de voluminosos els dimarts i dijous; s’ha posat en 
marxa el servei de recollida de restes vegetals, i també es compta amb el nou 
servei de deixalleria mòbil l’últim dissabte de cada mes.

Tones recollides per fracció:
Orgànica: 
1.112,30 t

Rebuig: 
779,02 t

Paper i cartró: 
357,69 t

Envasos lleugers: 
373,30 t

Generació residus 
municipals totals kg / hab / dia kg / hab / any

4.277,81 t 1,28 kg 465,43 kg

R.S. / R.M. : 81,79%

F.R. / R.M. : 18,21%

Deixalleria:
1.363,81 t

Vidre: 
288,18 t



ENVASOS LLEUGERS, METÀL·LICS I BRICS | Dilluns i dijous
A la fracció d’envasos lleugers només hi llençarem:

Aerosols i 
desodorants 
amb roll-on

Ampolles de 
plàstic

Blísters

Bosses de plàstic 
d’aperitius
i de congelats

Brics

Capses de puros 
i capses 
metàl·liques

Cartutxos de 
cera depilatòria

Embolcalls de 
film i plata

Envasos 
d’aliments a 
granel

Envasos 
monodosi

Estoigs de plàstic 
de bombons i 
xocolates

Iogurts de 
plàstic i tapes de 
iogurts

Llaunes de 
conserva, de 
beguda i fèrriques

Pots de gel i 
xampú

Precintes 
d’ampolles de 
vi i cava

Safates d’alumini 
i de porexpan

Tapes de pot, 
taps de plàstic 
i taps metàl·lics

Xarxes de 
fruita

Tubs de 
dentifrici

Flascons de 
vidre i de 

pintaungles

Pots de vidre i 
pots cosmètics 

de vidre

Iogurts de vidre

Desodorants de 
vidre

Ampolles d’oli, 
de cava i de 

suc de fruita, de 
vidre

A la fracció de vidre 
només hi llençarem:

VIDRE | 
Contenidors de 
vidre



Agulles de cosir

Biberons, tetines i 
xumets

Bastonets de les 
orelles i cotó fluix

Bolquers, compreses 
i tampons

Bijuteria i 
complements

Cendrers de plàstic 
i de porcellana

Bosses 
d’escombraries

Brides de plàstic

Etiquetes adhesives

Guants i mascaretes 
sanitaris

Gots de vidre 
trencats

Llapis

Maquinetes d’afaitar

Llimes d’ungles

Papers plastificats

Preservatius

Precintes adhesius

Pols d’escombrar

Puntes de cigarret

Sorra de gat

Raspalls de dents

Tovalloletes

Xiclets

RESTA/REBUIG | Dissabte
A la fracció de rebuig o resta només hi llençarem:

Baietes

PAPER I CARTRÓ | Dimecres
A la fracció de paper i cartró només hi llençarem:

Bosses de paper 
o cartró

Capses de cartró

Capses de cartró 
de cereals, sabates, 
galetes i bombons

Diaris i revistes

Envasos de 
cartró d’aliments 

i begudes
Papers de regal

Envasos monodosi 
de paper

Etiquetes de 
paper

Fulls de paper

Safates i capses 
de cartró de 

pastisseria

Sobres de paper



A la fracció d’orgànica només hi llençarem els següents residus:

Aliments malmesos 
sense safata o se-
parats de la safata

Llumins de fusta

Bossetes 
d’infusions

Gespa

Excrements 
d’animals domès-
tics sense llits ni 
sorres absorbents

Escuradents de 
fusta

Closques

Filtres i marro de 
cafè

Flors

Papers de 
magdalenes

Terra de plantes

Taps de suro

Restes de menjar

Pinyols

Tovallons de 
paper bruts

ORGÀNICA | Dimarts, dijous, divendres i diumenges

Horaris especials de recollida selectiva:Horaris especials de recollida selectiva:
23 de juny, 24 i 31 de desembre: horari especial de 13 a 15 h

6 de gener: recollida especial de reforç de paper
Horari habitual de treure les escombraries: de 20 a 22 hHorari habitual de treure les escombraries: de 20 a 22 h


